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ด้านสถานที่วิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.วิทยาเขตหนองคาย
219 หมู่ที่ 3 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย 43100

2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 8000

3. วิทยาเขตเชียงใหม่
139 วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

4. วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

5. วิทยาเขตนครราชสีมา
419 หมุ่ 7 ถนนชำติพัฒนำ บ้ำนหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี
บ้ำนหมำกมี่ หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000

7. วิทยาเขตแพร่
111 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอมเองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

8. วิทยาเขตสุรินทร์
หมู่ 8 (ห้วยเสนง) บ้ำนโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

9. วิทยาเขตพะเยา
566 หมู่ 2 ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000

10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
108/56 หมู่ 2 วัดมหำสวัสดิ์นำคพุฒำรำม ถนนศำลำยำ-นครชัยศรี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

11. วิทยาเขตนครสวรรค์
999 หมู่ 6 ตำบลนครสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
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ด้านสถานที่วิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
192 หมู่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

2. วิทยาลัยสงฆ์เลย
119 หมู่ 5 บ้ำนท่ำบุ่ง ศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

3. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
183 หมู่ 13 ตำบลธำตุพนม อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
217 หมู่ 6 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

5. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
281 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย วัดพระพุทธบำทเขำกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์ 31000

6. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ถนนสำมัคคี สำย ข ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000

7. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
469 หมู่ 3 ตำบลฝำยแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 55000

8. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
158 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000

9. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนฤทธิประศำสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57000

10. วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
662 หมู่ 2 ตำบลศำลำ อำเภอเกำะตำ จังหวัดลำปำง 52000

11. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
67 หมู่ 2 ตำบลนำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

12. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
51 หมู่ 2 วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210

13. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
97 หมู่ 14 บ้ำนโนนเหลี่ยม ตำบลนำฝำย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

14. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
91 ถนนพิทักษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

15. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
252 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

16. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี 70130
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ด้านสถานที่โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
93 หมู่ 3 ตำบลพิกลุ ทอง อำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี 16140

2. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดพัฒนำรำม (พระอำรำมหลวง) 87/1 ตำบลตลำด อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

3. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
227 ตำบลบ้ำนใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000
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ด้านสถานทีห่ น่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. หน่วยวิทยบริการ (คณะครุศาสตร์) วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
วัดหงส์ประดิษฐำรำม ตำบลหำดใหญ่ อำเภอเมืองหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

2. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น) วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม
577 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลำด อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000

3. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
65 หมู่ 6 ช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

4. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดท่านา จังหวัดตาก
วัดท่ำนำ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตำก 63000

5. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยเขตนครสวรรค์) วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
114 หมู่ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี 61110

6. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
858 วัดใหญ่อินทำรำม ตำบลบำงปลำสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

7. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
53 วัดป่ำประดู่ ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

8. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถิ์
วัดหมอนไม้ ตำบลบ้ำนเกำะ อำเภอเมืองอุตรดิตถิ์ จังหวัดอุตรดิตถิ์ 53000

9. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยเขตนครสวรรค์) วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกาแพงเพชร
15 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

10. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยเขตนครสวรรค์) วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
100/1 วัดพฤกษะวันโชติกำรำม อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร 66110

11. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
95 พุทธมณฑลจันทบุรี หมู่ 8 ตำบลบำงกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

12. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
195 หมู่ 5 ถนนมำลัยแมน ตำบลรัวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

13. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
22 วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

14. หน่วยวิทยบริการ (คณะมนุษยศาสตร์) สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
24/5 ถนนวัชรพล รำมอินทรำ 55 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10230

